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TERM O DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE IJCITAÇÃO N". 140/2020
VINCULADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 818/2020

O Prefci o do Município dc Nova Viçosa, Estado da Bahia, Sr. Manoel Costa Almeida, toma
público que.
Considci ando as medidas para enfrcntamento da emergência de saúde pública de
importância inlc macional decorrente do coronavirus:

Considci ando

a necessidade dc contratação dc empresa para fornecimento de Equipatnentos

dc Proteção In( lividual - EPI, para utilização pelos profissionais dc saúde na assistência aos

pacientes suspei os e portadores da COVID-19. e ainda em decorrêttcia da necessidade de controle
aplicação da No nnas de Biossegurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde
e,

Considei|ando a justificativa apresentada pelo ilustre Secretário Municipal de Saúde, e no
teor do parecer jurídico emitido ])c!a Assessoria Jurídica, onde expressa ser favorável a contratação,
através da di.sponsa de licitação, RATIFICO os lermos da presente Dispensa de Licitação tF,

140/2020, para que produza todos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do contrato
administrativo c >m a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
registrado na Receita Federal sob NIRE 29202889941, CNP.I n° 07,886.202/0001-21, com sede na

Rua Guillicrminb Novais, 09 Recreio Vitoria da Conquista, Bahia. CEP 45.020-fi00. representada
pelo Senhor Ja rge Neto Oliveira, emprc.sário, inscrito no CPF n" 525.205.365-00, RG n"
e domiciliado no Caminho P. n" 63, Apl" 301, Urbis I, Candeias,

04.870.594-70 S SP- BA, residente

Vitória da Conquista. Bahia, CEP 45.0000-000. Cotn valor global dc RS 49.963,20 (quarenta c nove
mil novecentos c sessenta e três reais e vinte centavos).

etermino a publicação desse ato dc ratificação, com a conseqüente publicação do
iir prensa oficial para que produza todos os efeitos previstos cm lei

Por fim c
seu extrato na

Nova Viçosa - Eahia, 22 de junho de 2020.
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TKRMO DE RATiriCAÇÃO DA DISUENSA DE IJCITAÇÃO V. 140/2020
VINCULADO AO PROCESSO AD.MINISTRA I IVO N" 818/2020

! o Prefeito do Mutiicipio dc Nova Viçosa. Estado da Bahia. Sr. Manoel Costa Almeida, toma

públict) que.
Considerando as medidas para enfrcniamento da emergência dc saúde pública dc
iniport meia internacional decorrente do coronavirus;

Considerando a necessidade dc contratação dc empresa para íornccimcnlo dc Equipamentos
Individual - EPl. para utilização pelos profissionais dc saúde na assistência aos
pacicn es suspeitos e portadores da COVID-19. e ainda cm decorrência da necessidade dc controle

de Pr< tcçDO

aplicaçjão da Normas cie Riosseguiaiiça para atender as demandas da Seerctiiria Municipal dc Saúde
e.

Considerando a jiisiifieativa apresentada pelo ilustre Secretário Mimicipal de Saúde, c no
teor do parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica, onde expressa ser favorável a eontralação,
através da dispensa de licitação. RATIFICO os lermos da presente Dispensa de Licitação n".
140/2020, para que produza iodos os efeitos legais, inclusive possibilite a celebração do conlrato
adniini. iralivo com a empresa MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA,
registra io na Receita Federal sob NIRE 29202889941. CNPJ n° 07,88f..202/00()l-21. com sede na
Rua Gvilhcrmino Novais. 09 Recreio Vitoria da Conquista. Bahia. CEP 45.020-600, representada
pelo Sunhor Jorge Neto Oliveira, empresário, inscrito no CPF n" 525.205.365-00, RG n"
04.870.594-70 SSP- BA, residenlo e domiciliado no Caminho P, n"63, Apl" 301, Urbis I, Candeias,
Viié>ria

Ia Conquista. Bahia, CEP 45-0Of)O-OO0. Com valor glohal dc RS 49.963,20(quarenta c nove

mil novi xeiitos c sessenta c três reais c vinte centavos).

Por Ihn dciennino a publicação desse ato de ralilkaçào, com a conseqüente publicação do
lio na imprensa oficial para que produza iodos os efeitos previstos cm lei

seu extr,

Nova Vrosa - Bahia. 22 dc junho dc 2020.

Manoel Costa Almeida

Prefeito Municipal
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